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দ্বীনের ম ৌলিক লিলির ব্যাপানর অজ্ঞতার 

ওজর? 

 

আসিুদ্দীনের মেনে উজর লব্ি-জাহি 

শাইখ আব্দুি আযীয আত-তুয়াইিী 

স স্ত প্রশংসা  হাে আল্লাহ তা’আিার জেয এব্ং অসংখয দুরুদ ও সািা  ব্লষিত 

মহাক তাাঁর মপ্রলরত রাসূি  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লান র উপর। 

প্রকৃতপনে, দ্বীনের ম ৌলিক লব্ষয়স ূনহর  ানে ‘আি উযর লব্ি জাহি’ অর্িাৎ 

‘অজ্ঞতার অজুহাত’ লব্ষনয়  তলব্নরাধ এব্ং িুিত্রুলি ক্রন ই মব্নে চনিনে। এব্ং 

তানদর  ানে এ ে অনেক মিাক আনে যারা  নে কনর, মকাে অজ্ঞ (দ্বীে 

সম্পনকি) ব্যলি যলদ ব্ে মকাে লশরক (লশরনক আকব্র) কনর তাহনি তার ওজর 

গ্রহণ করা হনব্ শুধু াে এই কারনে ময মস লেনজনক ইসিান র সানর্ সম্পলকিত 

কনর এব্ং দালব্ কনর মস  ুসি ােনদর একজে। যলদও মস আল্লাহ ব্যলতত অেয 

মকাে উপানসযর ইব্াদত কনর, তার কানে প্রার্িো কনর, তার োন  কুরব্ালে কনর 

এব্ং জন্ম মর্নক  ৃতুয পযিন্ত এগুনিা কনর আসনে; তব্ুও তানক  ুসি াে সাব্যস্ত 

করা হনব্ যলদ মস  ুখ লদনয় দালব্ কনর ময “আল  একজে  ুসি াে”। 

 

আ ানদর  নত, মস যলদ আল্লাহ ব্যলতত অেয কানরা ইব্াদত কনর, তার কানে 

প্রার্িো কনর, তার োন  কুরব্ালে কনর এব্ং  ুনখ স্বীকার কনর ময “আল  আল্লাহ 

প্রদি দ্বীনের উপর আলে, মযই দ্বীনের উপর চিনত আল্লাহ আ ানক আনদশ 
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কনরনেে” তাহনি তার ওজর গ্রহে করা হনব্ ো এব্ং লেিঃসনেনহ এলি আ ানদর 

আক্বীদার সানর্ সাংঘলষিক। এখে যলদ একজে কব্র পূজারী এব্ং  ূলতি পূজারীর 

সানর্ তার তুিো করা হয়; মযখানে এই দুই দনির (কব্র পূজারী ও  ূলতি পূজারী) 

কানরাই দ্বীনের ব্যপানর অজ্ঞতার ওজর গ্রহণনযাগ্য েয়, তাহনি এনদর  ুসলি  

সাব্যস্ত করার মেনে মস মকে এই দুই দনির  ানে পার্িকয করনব্? মযনহত ু

কব্রপূজারী লেনজনক ইসিান র সানর্ সম্পকিত করনে তাই মস  ূলতি পূজারীনক 

কানের সাব্যস্ত করনব্ এব্ং কব্র পূজারীনক  ুসলি  লহসানব্ গ্ণয করনব্। 

আর ইসিান র সানর্ সম্পৃিতার দ্বারা যলদ সম্পূণিরূনপ ো ায ও মরাজালব্হীে, 

ব্াধযব্াধকতাহীে শুধু লেনজনক ইসিান র সানর্ সম্পৃি করা মব্াোনো হয় তাহনি 

এলি হনব্ প্র াণ োো মকাে একলি লব্ষয়নক চালপনয় মদওয়া। আর ইসিান র সানর্ 

সম্পৃিতার দ্বারা যলদ শুধু আল্লাহ সুব্হাোহু ওয়া তা’আিার দ্বীনের উপর লব্শ্বাস 

মব্াোনো হয়, মসিা  রসুিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা  এর শরীয়াহ 

মহাক, লকংব্া ইয়াহুলদ ব্া খ্রীষ্টাে লকংব্া ও অেযােয েব্ী-রাসূিগ্নণর শরীয়াহ মহাক 

–  তাহনি যারা এধরনণর কর্া ব্িনব্ তানদর উলচৎ ইয়াহুলদ, খ্রীষ্টাে সহ 

অেযােযনদর  ানের অজ্ঞনদর মেনে জাহািনতর ওজর মদয়া এব্ং তানদর  ুসলি  

গ্ণয করা। মকেো তারা লেনজনদরনক আল্লাহ সুব্হাোহু ওয়া তা’আিার পে 

মর্নক আলদষ্ট দ্বীনের অেুসারী ব্নি। আর তানদর ময লব্চুযলত ঘনিনে তার কারণ 

হি অজ্ঞতা।  আর একর্া স্পষ্ট ময যারা এই ব্যপানর ইহুদী-লখ্রস্টাে ও অেযােযনদর 

অজ্ঞতা গ্রহণ কনর মেনব্ (তানদর  ুসলি  গ্ণয করনব্) মস কুের করি, 

ইসিা নক তযাগ্ করনিা এব্ং লব্শুদ্ধ ও স্পষ্ট দলিিস ূহনক প্রতযাখযাে করি। 

ব্াস্তব্তা হি, (যলদ এই  ূিেীলত অেুসরণ করা হয়) তাহনি অব্শযই  ুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লা -এর আলব্িিাব্ পূব্ি কুরাইশ  ুশলরকনদর উপরও 

ইসিান র হুকু  আনরাপ করনত হনব্ ( ুসলি  গ্ণয করনত হনব্)। মকেো তানদর 

কাজক ি ও স্বীকানরালি দ্বারা তারা দালব্ কনর ময তারা ল ল্লানত ইব্রালহন র উপর 

আনে। এব্ং তারা হজ্জ, খতোসহ ইব্রালহ  (আিাইলহস সািা )-এর মর্নক 

প্রাপ্ত লকেু লেয় -কােুেও ম নে চিত। তারা এই কর্াও  ােত ময আল্লাহই হনেে 
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রব্, সৃলষ্ট, লরলযকদাে, জীব্ে ও  ৃতুযদাে এর মেনে আল্লাহ র মকাে শরীক মেই। 

এতিঃদসনেও আল্লাহ র সানর্ লশরক কনরলেি কারণ তারা  নে করনতা ল র্যা 

ইিাহগুনিা তানদরনক আল্লাহ র লেকিব্তিী করনব্। তারা লব্শ্বাস করনতা ময আল্লাহ 

এই সকি গ্াইরুল্লাহনক  নোলেত কনরনে তানদর পে মর্নক শাোয়াত করার 

জেয এব্ং তানদর আর আল্লাহর  ানে তারা হি  ধযস্থতাকারী। লকন্তু আল্লাহ 

তানদর এই ভ্রান্ত দালব্ মর্নক সম্পূণি পলব্ে। কব্র পূজারীনদর অব্স্থা এনকব্ানর 

এনদর  নতাই, পার্িকয হি তারা লেনজনদরনক খাতা ুে োলব্য়যীে  ুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা  এর অেুসারী দালব্ কনর। আর জানহলিয়ানতর 

স য়কার কুরাইশ  ুশলরকরা লেনজনদরনক একলেষ্ঠ ইব্রালহন র ধন ির অেুসারী 

ব্নি দালব্ করনতা। যানহাক তারা উিনয়ই স াে এব্ং েব্ী (সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 

ওয়া সাল্লা ) এর লকেু আনদনশর অেুসরণ করা ব্া তার আেীত দ্বীনের লকেু অংশ 

পািে করা তানদর মকাে উপকানর আসনব্ ো, মযিানব্ ইব্রালহ  (আিাইলহস 

সািা ) এর লকেু আনদনশর অেুসরণ কনর ব্া তার আেীত দ্বীনের লকেু অংশ 

পািে কনর কুরাইশ কানেরনদরও মকাে িাি হয়লে। 

সুতরাং ইসিান র সানর্ সম্পৃিতা দালব্ করা লকংব্া ইব্রালহ  (আিাইলহস 

সািা ) এর আেীত দ্বীনের সানর্ সম্পৃিতা দালব্ করা, এব্ং ইব্রালহ  আিাইলহস 

সািা  অর্ব্া  ুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা  এর আেীত দ্বীনের লকেু 

আ ি ও ইব্াদত পািে করা তানদর ই াে ও কুেনরর প্র ানণ মকাে পার্িকয আনে 

ো। এব্ং ঐসব্ কুরাইশ  ুশলরলকেও কব্রপূজারীনদর  নতাই আল্লাহ র 

রুলব্লব্য়াতনক স্বীকার করনতা লকন্তু তা সনেও তারা উিনয়ই আল্লাহর সানর্ কুেলর 

কনরনে এব্ং সতয দ্বীে মর্নক মব্র হনয় মগ্নে। 

এ েলক, কব্রপূজারীরা এিাও দালব্ কনর র্ানক ময তারা যা করনে তা তারা 

আল্লাহ ও তার রাসূনির পে মর্নক আলদষ্ট হনয়নে। ময ে কুরাইনশর  ুশলরকরাও 

ব্নিলেি। 

ময েলি আল্লাহ তা’আিা তানদর মেনে ব্নিনেে; 
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“এব্ং যখে তারা মকাে অশ্লীি কাজ কনর তখে তারা ব্নি, আ রা আ ানদর 

ব্াপ-দাদানদর এ েই করনত মদনখলে এব্ং আল্লাহ তা’আিা আ ানদর এ েলি 

করনতই আনদশ কনরনেে”। (সূরা আরাে-২৮) 

আর ব্তি ানে কব্রপূজারীনদর  ানের  ুশলরকনদর অলধকাংশই এ কর্ানকই দলিি 

লহসানব্ উপস্থাপে কনর। লশরককারীনদর মেতানদর একজেনক আল  উ রাহ 

পািেরত অব্স্থায় মপিা । মস আ ানক ব্িি, “মিানকরা যা পািে করনে তানত 

লতরস্কার  করার অলধকার আপোর মেই। কারণ তারা এগুনিা তানদর ব্াপ-

দাদানদর মর্নক মপয়এনে এব্ং লেলিতিানব্ তারাও তানদর ব্াপ-দাদানদর কাে 

মর্নক মপনয়নে। অর্িাৎ খািােরা এিা গ্রহণ কনরনে সািােনদর মর্নক। তাহনি 

এগুনিা আল্লাহর রাসুি মর্নকই এনসনে”। 

এব্ং এই আয়ানত  ুশলরকনদর দলিনির ব্যাপানর লিক দুলি লজলেস ব্লণিত হনয়নে। 

আর তা হি তারা দালব্ করনতা ময তানদর পূব্িপুরুষনদর তারা এই দ্বীনের উপর 

মপনয়নে, এব্ং আল্লাহ ই তানদরনক এই কাজগুনিা করনত আনদশ কনরনেে। 

হালেয ইব্নে কালসর (রহিঃ) ব্নিে, তারা লব্শ্বাস করনতা তানদর পূব্িপুরুষনদর 

কাযিক্র গুনিা উৎস হনিে আল্লাহ  ও শরীয়ত। যলদও কাব্া শরীে উিঙ্গ অব্স্থায় 

তাওয়াে করা একলি অশ্লীি কাজ, লকন্তু তারা ব্যাখযা লদনতা ময, মযনহতু তানদর 

পূব্িপুরুষ এই কাজলি করনতা এব্ং মযনহতু তানদর পূব্িপুরুষরা আল্লাহ র আনদশ 

অেুসানরই  কাজ করনতা তাই কাজলি আল্লাহ রই লেনদিলশত। আর সব্নচনয় খারাপ 

হি, যখে অজ্ঞতার অজুহাত-এর লব্ষনয় ইি  লপপাসু োেরা িুি ধারণায় পলতত 

হয়। খুব্ সচরাচর এলি ঘনি র্ানক ময  সাধারণ  ােুনষর  নধয মযসব্ একগুনয় ব্যলি 

ময হুজ্জাহ আোর পরও তা প্রতযাখযাে কনর, তানদর মেনেও তাকলের করা হয় 

ো।  ব্রং যারা লেনজনদর দুয়াত আস-সাহওয়াহ ব্নি দালব্ কনর তানদর  ধয মর্নক 

যারা লেনজনদর অব্স্থাে ব্দনি মেনিনে, তানদর হালেয আি-আসাদ (ব্াসানরর 

লপতা; আল্লাহ তার উপর িােত ব্ষিে করুক) ও তার  নতা অেযােয আরব্  ুরতাদ 

তাগুত শাসকনদর ব্যাপানর লজজ্ঞাসা করা হনি মকউ মকউ মতা এ েও ব্নি ময – 

আল  এ ে কানরা উপর তাকলের কলর ো ময লেনজনক  ুসলি  লহসানব্ দালব্ কনর। 
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এব্ং এিাই মসই পর্ভ্রষ্টতা। যলদ এই অব্স্থাে সলিকই হনতা তাহনি মকে আব্ ু

ব্কর লসলদ্দক (রালযয়াল্লাহু আেহু) এব্ং অেযােয সাহাব্ীগ্ণ  ুসায়িা া ও তার 

সার্ী-সঙ্গীনদর লব্রুনদ্ধ যুদ্ধ কনরনেে এব্ং শহীদ হনয়নে্ে, যানদর  নধয হানেয, 

কারী এব্ং আনি ও লেি। এব্ং আনি রা যানদর উপর কানের োতওয়া লদনয়নে 

তানদর অলধকাংশই  ুরতাদনদর অন্তিুিি। যলদও তানদর অলধকাংশই লেনজনদরর 

 ুসলি  লহসানব্ দালব্ করনতা এব্ং ইসিা  োো লেনজনদর ব্যাপানর অেয মকাে 

ো  গ্রহণ করনতা ো। 

ব্রং এই ভ্রান্ত  ূিেীলত অেুসরণ করার কারনণ মতা এ েও ব্িব্য মব্র হনয়নে ময  

– ময ব্যলি ব্নি ‘আল   ুসার দ্বীনের উপর আলে’ অর্ব্া ‘আল  ঈসার ধন ির উপর 

আলে’ মস কুের কনরলে। এব্ং এই  ূিেীলত সনেহাতীতিানব্ আল্লাহর দ্বীে, তার 

লকতাব্ এব্ং তার েব্ীর সুন্নাহ মর্নক পর্ভ্রষ্ট কনর োেনব্। এব্ং যলদ ব্িা হয় ময 

– এ কর্া গ্রহণনযাগ্য েয় কারণ  ুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা ) এর 

আগ্ নের ও তানদর শরীয়াহ রলহত হনয় যাব্ার পর তারা শরীয়নত  ুহাম্মাদী 

অেুসরণ ো করার কারনণ তারা কুের কনরনে’ তাহনি মতা এই কর্া ব্িা 

আব্লশযক হনয় দাাঁোয় ময, তারা যলদ  ুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা )-

এর আগ্ নের পর লেনজনদর  ুসলি  লহসানব্ দালব্ কনর র্ানক, তাহনি তানদর 

 নধয অজ্ঞরা ওজর লব্ি জাহি পানব্ এব্ং  ুসলি  গ্ণয হনব্। এব্ং একর্া স্বীকার 

করাও আব্লশযক হনয় দাাঁোয় ময  ুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা ) এর 

আগ্ নের স য় তানদর অজ্ঞ ব্যলিরা সকনিই  ুসলি  লেি আর তারা শুধু তাাঁর 

(সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লা ) আগ্ নের কারনণ কানেনর পলরণত হনয়নে। 

এব্ং অব্শযই এব্ং কর্া ব্ালতি ও ল র্যা। 


